
Procedura uzyskiwania zwolnień  
z zajęć wychowania fizycznego 

w Szkole Podstawowej nr 11 w Szczecinie. 

 
Podstawa prawna:  
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 373) 
 

1. W Szkole Podstawowej nr 11 w Szczecinie odbywają się obowiązkowe zajęcia 

wychowania fizycznego, uczniowie klas IV – VIII są zobowiązani do uczestniczenia  

w tych zajęciach.  

2. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Szczecinie zwalnia ucznia z zajęć wychowania 

fizycznego na podstawie zaświadczenia  wydanego przez lekarza, na czas w nim  

określony. 

3. Pisemne podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego (zał. nr 1) wraz  

z załączonym do niego zaświadczeniem lekarskim składa rodzic/prawny ucznia do 

dyrektora poprzez sekretariat szkoły. 

4. Podanie należy złożyć niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza. 

5. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego,  

o decyzji dyrektora zostaje poinformowany rodzic/prawny opiekun, nauczyciel 

wychowania fizycznego oraz wychowawca. 

6. W przypadku decyzji odmownej rodzice/prawni opiekunowie ucznia mogą odwołać się 

za pośrednictwem dyrektora szkoły do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty  

w Szczecinie w terminie 7 dni. 

7. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecny na tych 

zajęciach. 

8. Jeżeli uczeń został zwolniony z zajęć wychowania fizycznego w trakcie roku szkolnego,  

a jego nieobecności na zajęciach wychowania fizycznego nie przekroczyły połowy 

wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny, to uczeń podlega klasyfikacji  

z wychowania fizycznego. 

9. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" lub "zwolniona". 

10. Jeżeli uczeń uzyskał ocenę z zajęć wychowania fizycznego za I półrocze w danym roku 

szkolnym, a w II półroczu decyzją dyrektora szkoły został zwolniony z wykonywania 

ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, to na świadectwie szkolnym 

związanym z ukończeniem zajęć w danym roku szkolnym wpisuje się ocenę uzyskaną na 

koniec I półrocza. 



11. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem 

ucznia z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do zwolnienia ucznia  

z zajęć wychowania fizycznego. Takie zaświadczenie rodzic/prawny opiekun składa 

nauczycielowi wychowania fizycznego, który realizuje odpowiednio dobrane ćwiczenia 

wskazane i zalecane przez lekarza opisane w zaświadczeniu lekarskim. 

12. O niniejszej procedurze informuje/zapoznaje wychowawca klasy: 

 uczniów na pierwszej godzinie wychowawczej w danym roku szkolnym, 

 rodziców/prawnych opiekunów na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu 
z rodzicami, 

 przypominają nauczyciele wychowania fizycznego na pierwszych w danym roku 
szkolnym zajęciach z uczniami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


